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Утвърдил:…………                                              Заповед №РД-10-51/26.09.2022 г. 

Елена Добрева – директор  

 
 

 

 

П Л А Н 

за действие в изпълнение на Национална стратегия за насърчаване и 

повишаване на грамотността  

 

 

в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Първомай 

за учебната 2022-2023 година 

 

 

  

 

   Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет с решение №13 по протокол № 

10/08.09.2022 година. 
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1. Преподавателите по всички учебни предмети да  съставят план за работа във връзка с 

националната стратегия за насърчаване на грамотността, като насочат учениците към 

релевантен подход при решаване на проблемите. 

Отг. Кл. ръководители и учителите от ЦОУД 

Срок: септември 2022 г. 

 

2. В класните стаи да се обособят кътове с книги от художествена литература. 

Отг. Учителите по БЕЛ   

Срок: септември 2022 г. 

 

3. Да се  проведат  уроци в библиотеката на читалище „Св. св. Кирил    и Методий” на тема 

„Работа с речници", уроци по английски език и по повод Денят на будителя.  

Отг. Учителите по БЕЛ и английски език 

Срок: През учебната година 

 

4. Да се стимулират  учениците да попълват ученически лексикони и читателски дневници. 

Отг. Кл. ръководители и учителите от ЦОУД 

През учебната година 

 

5.   Постер „10 причини да чета”. 

 Отг.  Елеонора Видева 

 Срок: 20.12.2022 г. 

 

6. Да се инициира четене по повод седмицата на четенето с учениците в начален етап.  

Драматизация на приказка. 

Отг. Кл. ръководители и учителите  от ЦОУД 

Срок: седмица на четенето 

 

7.  Вечер на приказката в детската градина. 

Отг. Ивелина Чомакова и Иванка Димитрова 

Срок: януари 2023 г. 

 

8. Да се проведе час за най-бърз четец „Минута е много” в часа на класа.                     

Отг.  Класните ръководители 

Срок: През учебната година 

 

9.Да се работи  с родителите от класните ръководители по националните образователни 

изисквания. 

Отг.  Класните ръководители 

Срок: През учебната година 

 

10. Среща в четвърти клас с читалищни работници. 

Отг. Георгиева 

Срок: През учебната година 

 

11. По повод Деня на будителите да се изготвено изложение на книги и учебници от 

времето на родителите на учениците ни. 

Отг. Иванка Йорданова 

Срок: 01.11.2022 г. 



12. Класните ръководители в начален етап и учителите в прогимназията да  работят по 

програми за допълнително ограмотяване с изоставащи ученици. 

Срок: През учебната година       

Отг. Класните ръководители 

 

13. В първи клас да се подготви и проведе Тържество на буквите. 

Отг. Галя Димитрова 

Срок: 30.03.2023 г. 

 

14. Учениците да участват в конкурси, свързани с българския език и литература. 

Отг. Учителите по БЕЛ 

Срок: септември – юни 

 

15. По повод Международния ден на детската книга  се организира маратон по четене в 

ЦОУД. 

Отг. Учителите от ЦОУД 

Срок: април 2023 г. 

 

                            

Изготвил: …………………… 

(Елена Добрева) 
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